
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

 
Datum   : 28 maart 2018 

Functiebeschrijving  : Support Medewerker  
Vastgesteld besluit BMT : 26-6-2018 
 

 
Waardering  
Salarisschaal 8 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Informatievoorziening en Studentenadministratie  

Verantwoording: aan Hoofd Informatievoorziening  
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. De supportmedewerker werkt ten 
behoeve van de dienst Informatievoorziening en Studentenadministratie. Het team 
Informatievoorziening draagt zorg voor een optimale informatie- en ICT-dienstverlening en 
levert daarbij een bijdrage aan het realiseren van de op elkaar afgestemde ambities van de 
organisatie. 
 
De supportmedewerker verricht werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden:  
 
1. Beheren infrastructuur en programmatuur;  
2. Verrichten van intake, opvolging en terugmelding van issues en verzoeken;  
3. Ondersteunen en adviseren van gebruikers.  
 
Resultaatgebieden  
1. De supportmedewerker beheert de (ICT)infrastructuur en programmatuur. 

 
Activiteiten: 
- ziet toe op de werking en een juist en efficiënt gebruik van infrastructuur, 

systemen en netwerk, inventariseert terugkerende storingen, beoordeelt 
knelpunten en geeft oplossingsvoorstellen aan, dan wel schakelt externe 
systeemontwikkelaars en adviseurs in;  

- monitort actief de beschikbaarheid en performance van de netwerk-infrastructuur 
en programmatuur en detecteert tijdig optredende issues; 

- analyseert mogelijke oorzaken van verstoringen en formuleert mogelijke 
oplossingen; 

- doet verbeteringsvoorstellen voor zich optredende structurele issues.  
 
2.  De supportmedewerker verricht de intake, opvolging en terugmelding van 
incidentmeldingen en informatieverzoeken. 
 
  Activiteiten: 

- ontvangt op klantgerichte wijze incidentmeldingen en informatieverzoeken en 
behandelt deze efficiënt en effectief;  

- beoordeelt binnenkomende incidentmeldingen naar aard en urgentie en handelt 
deze conform procedures af; 



- handelt gedane meldingen en verzoeken zoveel mogelijk in eerste aanleg af;  
- kanaliseert, indien directe probleemoplossing of vraagbeantwoording niet mogelijk 

is, meldingen efficiënt en effectief naar ter zake deskundigen (2e lijns en 3e lijns); 
dit omvat tevens en vooral externe deskundigen bij product- en diensten 
leveranciers; houdt ten allen tijdcontrole en eindverantwoordelijkheid over de 
tijdige afwikkeling van doorgezette meldingen. 

- communiceert helder naar de indiener over de mogelijkheden in de gegeven 
situatie en stelt samen met de indiener vast wat een acceptabele afwikkeling is. 

- bewaakt de effectiviteit en tijdigheid van gekozen oplossingen conform de 
overeengekomen SLA’s; 

- draagt in alle processtappen zorg voor het accuraat en correct invoeren dan wel 
aanpassen van relevante gegevens in de configuratie managementdatabase 
(CMDB) van de support-applicatie.  
 

3. De supportmedewerker ondersteunt en adviseert gebruikers. 
  Activiteiten: 

- ondersteunt en adviseert zelfstandig gebruikers op het gebied van algemeen 
netwerkgebruik, standaard kantoorautomatisering en functioneel (applicatie) 
beheer;  

- informeert gebruikers pro-actief in geval van productie verstorende problemen en 
over gekozen oplossingen en zorgt voor administratieve verwerking en afmelding 
in de support-applicatie;  

- voedt de digitale kennisbank met nieuwe voorkomende onderwerpen en gebruikt 
deze actief in het adviseren van gebruikers; 

- stelt gebruikershandleidingen op en instrueert gebruikers over specifieke 
toepassingen; 

- verzorgt, op basis van aanvraag en autorisatie, de uitgifte/distributie van 
randapparatuur aan gebruikers in de opgegeven configuratie. 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- de supportmedewerker legt functioneel verantwoording af aan de support coördinator en 

hiërarchisch aan het hoofd informatievoorziening over de kwaliteit van:  
o het beheer van de infrastructuur en de programmatuur,  
o de intake, opvolging en terugmelding van incidentenmeldingen en 

informatieverzoeken en  
o het ondersteunen en adviseren van gebruikers;   

- de supportmedewerker werkt binnen voorschriften, werkafspraken en regels die onder 
andere van belang zijn bij  

o het beheer van infrastructuur en programmatuur en de intake, opvolging en 
terugmelding van incidentmeldingen en informatieverzoeken; 

- de support medewerker beslist bij/over:  
o het toezien op de werking en een juist en efficiënt gebruik van infrastructuur, 

systemen en netwerk, inventariseren van terugkerende storingen, beoordelen 
van knelpunten en aangeven van oplossingsvoorstellen, dan wel het 
inschakelen van externe systeemontwikkelaars en adviseurs;  

o het actief monitoren van de beschikbaarheid en performance van de netwerk-
infrastructuur en programmatuur en het tijdig detecteren van optredende issues; 

o het klantgericht ontvangen en beoordelen van incidentmeldingen naar aard en 
urgentie en het afhandelen van incidentmeldingen conform procedures;   



o het zelfstandig ondersteunen en adviseren van gebruikers op het gebied van 
algemeen netwerkgebruik, standaard kantoorautomatisering en functioneel 
(applicatie) beheer 

 
Kennis en vaardigheden 
- theoretische en praktische kennis van netwerksystemen, apparatuur, programmatuur en 

de koppelingsmogelijkheden daartussen; 
- kennis en vaardigheid op het gebied van ITIL processen; 
- kennis van het Microsoft gebruikersplatform  
- kennis van Scalda’s (Cloud)applicaties 
- inzicht in de organisatie, werkwijze en procedures van Scalda; 
- vaardig in gebruik van het CMDB ; 
- vaardigheid in het detecteren, analyseren en verhelpen van storingen; 

- vaardigheid in het klantvriendelijk instrueren van gebruikers; 
- vaardigheid in het gebruik van de digitale kennisbank 
- vaardigheid in het opstellen van documentatie; 
- vaardigheid in het methodisch en accuraat werken 
- resultaatgerichte en pro-actieve instelling 
- communicatieve en sociale vaardigheden 
- werk- en denkniveau MBO+. 
 
Contacten 
- met gebruikers over storingen en meldingen om tot afstemming over oplossingen te 

komen; 
- met gebruikers over algemeen netwerkgebruik, de standaard 

kantoorautomatiseringsapplicaties en Scalda’s (Cloud)applicaties om hen hierbij te 
adviseren en/of om begeleiding en ondersteuning te geven; 

- met diverse deskundigen over openstaande meldingen om te informeren naar de 
voortgang; 

- met externe leveranciers over de operationele performance van geleverde 
dienstverlening om tot afstemming te komen. 
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